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           COWI December 2013   

”Ny Operativ Dynamik” 
 

    i Lyngby Taarbæk Kommune 
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Hvordan L.T. kommune, 

uddannelsesinstitutionerne og 

virksomheder i Lyngby-Taarbæk 

blev enige om en fælles vej for at 

skabe vækst og udvikling.  

Eller….  

        VIDENSBY I BILLEDER  

 

 



Rektor Poul Rasmussen 

Udvikl. dir. Stig Christensen 

En task force af direktører sætter sig sammen 

Dir. Torben Schwabe 

Universitets dir. Claus Nielsen 
Kommunal dir. Tim Andersen 

Dir. Rene van Laer 

http://www.ltk.dk/composite-1.htm


rsLidt baggrund for Operationel Dynamik: 

 
• Læse markedsændringerne og deres           

konsekvenser før de lammer os ! 

 

• Kgs. Lyngby er en Handelsmetropol, men…. 

• Vi er ikke blevet dårligere, de andre er bare….. 

• Hvad gjorde vi ved det ? 

 

• Intellektuelt spiller vi på den store bane….. 

 

• Vi samlede  ca. 70 topledere og Videns personer til et  

Vidensby- Seminar d. 17. jan. 2011 
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Følg vejen til vidensbyen – den starter her…   

KOMMUNEPLAN 
STRATEGI 

STRATEGI 
vedtaget 

 

STRATEGIPROCES  INDSATSER, PLANLÆGNING OG FINANSIERING   

VIDENSBY 
NETVÆRK 

TASK  
FORCE  

 

IDE 
SEMINAR  

 

FORENING  
ETABLERET  

KICK  
OFF 

 

2011    2012     2013 

PROJEKTER 
FINANSIERING 



Oplæg for Dades/Datea, 30. 

september 2011 

6 

For at se Lyngby-Taarbæk i et nyt perspektiv 
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Vi afholder et ideseminar på DTU i januar 2011 
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Og så begynder der at ske noget 
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Virksomhederne i området får øje på forandringen   

DIs årlige erhvervsanalyse viser 

et tigerspring i, hvordan 

virksomhederne opfatter 

kommunen. I 2010 er LTK nr. 59 

blandt landets kommuner. I 2011 

er det steget til nr. 37 
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Der laves vidensbynetværk,  

hvor ideerne får vinger  

Når mennesker med en fælles interesse 

mødes, så sker der noget…Her arbejder  

klimaeksperter fra DTU, COWI, LTK m.fl. 

sammen om at udvikle fælles løsninger 
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Efter mange timer i tænkeboksen  

skrives der under på en fælles strategi 

Vidensby 2020 bliver 

vedtaget i 

kommunalbestyrelsen i 

august 2011 
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Med en fælles vision… 

VISION FOR  

VIDENSBY 2020 

En af Nordeuropas førende  

videns- og universitetsbyer 

 

En førende uddannelsesby med høj  

kvalitet, bredt udbud og et 

generelt  

højt uddannelsesniveau  

 

Et internationalt orienteret  

knudepunkt for arbejdskraft,  

kultur og handel  

 

Et område kendetegnet ved  

bæredygtig vækst, velfærd  

og byudvikling 
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…og indsatser på områder      
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Og så bliver det fejret…  

100 gæster deltager til 

kick off for strategien 

på Lyngby Rådhus. 

Task forcen og 

borgmesteren pakker 

”gaven” til lokal-

samfundet op 
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Og visionen bliver læst og diskuteret  
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Også af kommunens ledere på 

lederkonferencen 2011 

Den internationalt kendte 

arkitekt Jan Gehl roser 

byvisionen i Vidensby. 

Den skaber rammerne 

for en universitetsby, der 

er rar at leve i, siger han 

på lederkonferencen  
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Gør det en forskel? 

Ja, Vidensby sætter sit præg på bypanlægningen  

Kommuneplanstrategien 

Grønt Lys blev vedtaget i 

starten af 2012. 

Byvisionen er en videns- 

og universitetsby med 

masser af liv – og en 

letbane gennem Kgs. 

Lyngby 
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Og der laves en fælles Vidensbyorganisation, 

der sætter gang i vækst og udvikling   

Efter et års samarbejde stiftes 

Foreningen Lyngby-Taarbæk 

Vidensby.  

 

Den får et sekretariat, der skal 

arbejde for at gøre Lyngby-

Taarbæk til et endnu mere 

attraktivt sted at være for 

borgere, virksomheder og 

studerende.  

 

En by, der lever af viden! 

 



                             Adm. Direktør Caroline Arends 

Oplæg for Dades/Datea, 30. 

september 2011 

19 



Oplæg for Dades/Datea, 30. 

september 2011 

20 

 

 
Læs strategien og  

få dit eget billede af,  

hvad Vidensby er for dig.  

Klik ind på 

www.e-pages.dk/vidensbystrategi/4/ 

Men… hvad er Vidensby 2020 for dig?  

 


